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—Buf —va fer la Luna, i es va posar les dues mans 

a la cintura—. Comencem!

—Comencem? Què vols començar? —va preguntar 

en Karlo, que estava assegut a l’ampit de la finestra.

—No te n’has adonat? Avui em toca moblar 

l’ habitació. Quedarà genial!

La Luna acabava de mudar‒se a una casa nova 

amb la mare, el pare, el germà petit, en Nico, i la gata, 

la Maunzi. I a la casa nova havia conegut en Karlo.

—I què vols canviar, exactament? —volia saber el 

petit panda vermell.
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—Doncs…, la prestatgeria petita m’agradaria posar‒

la a l’altra banda —va explicar‒li la Luna—. I encara 

em falta desempaquetar totes les caixes! La catifa 

petita la vull posar aquí. O potser més enllà? 

I els llibres els haig de col·locar tots a la prestatgeria.



—També vull escombrar! La mare ja m’ha donat 

l’escombra per poder fer‒ho. També m’agradaria 

penjar alguns dibuixos bonics a la paret… I potser 

canvio el llit de lloc, però encara no sé on posar‒lo. 

El que tinc clar és que no em pots distreure! Uf…! 

Quanta feina que tinc! —va gemegar la Luna, i es va 

deixar caure al llit.



—Mmm… —va fer en Karlo—. Llavors no em deixes 

que et distregui? I tampoc no em deixes dir‒te res?

—Sí que em pots parlar… Que em volies dir res? 

—va preguntar la Luna. Semblava que li agradés 

que en Karlo la distragués una mica.

—Bé, sí, doncs… —va començar en Karlo, insegur.

—Sí? —va insistir la Luna, interessada.



—Jo també fa pocs dies que visc aquí —li va explicar 

en Karlo—. Però la meva cabana està completament 

buida. Només hi tinc la meva manta per dormir. Ja 

m’agradaria tenir coses per poder moblar‒la 

i guarnir‒la. I per moure‒les d’una banda a l’altra. 

I per desendreçar i endreçar! —la veu li sonava molt 

entusiasmada.

La Luna va inclinar el cap per rumiar.



—Sí, ja tens raó —va sospirar—. Crec que m’ho 

passaria molt millor moblant primer la teva cabana. 

I després, la meva habitació. O alguna cosa per l’estil. 

—Saps què? —li va preguntar en Karlo—. Podríem 

fer un intercanvi! 

—Un intercanvi? Què vols dir amb això? 

—Molt fàcil: jo moblo la teva habitació. I tu, la meva! 

—va proposar.
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—Això sí que és una bona idea! —va exclamar 

la Luna—. Pensaré coses molt especials per guarnir 

la teva cabana. Ja sé que faré!

—I què faràs?

—Això és sorpresa —va respondre la Luna—. Però 

estàs segur que sabràs moblar la meva habitació? 

—i es va quedar mirant en Karlo, una mica dubtosa.




